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Apresentação

Prezado(a) Estudante,

Ao iniciar uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade de ensino, é 
imprescindível sabermos o que esperar do curso e o que o curso espera de nós.

Exatamente, este manual tem o objetivo de apresentar a você informações acerca do projeto 
pedagógico do curso de especialização que irá cursar. 

Aqui, você encontra respostas a perguntas do tipo:

 • Como o curso está organizado?

 • Quais são os objetivos do curso?

 • Quais são as unidades de aprendizagem que irei cursar?

 • Como serão realizadas as avaliações?

Leia com atenção todo o Manual para entender como será o seu percurso acadêmico. Tudo foi 
planejado para garantir sucesso a sua aprendizagem.

Bem-vindo(a) ao curso e à UNISUL!

Equipe Unisul Virtual
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Credenciamento da Unisul pelo MEC

A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância por 
meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. 
Os certificados têm validade nacional.

O Programa de Pós-graduação em 
Gerência de Projetos em Tecnologia 
da Informação

Os cursos dos Programas de Pós-Graduação da Unisul Virtual são organizados por 
certificações que compartilham unidades de aprendizagem em alguns momentos. Esse 
compartilhamento possibilita o aproveitamento de unidades de aprendizagem compatíveis 
e comuns aos cursos relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode 
obter uma nova diplomação cursando apenas as unidades de aprendizagem específicas e 
aproveitando as já cursadas anteriormente.

Os cursos que fazem parte do Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão de 
Tecnologia da Informação são:

 • Governança de Tecnologia da Informação;

 • Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação;

 • Gestão de Segurança da Informação.

A estrutura e organização de cada curso será apresentada adiante.

Organização e estrutura curricular

A organização curricular está alicerçada nas Diretrizes Acadêmicas da Unisul sintonizadas 
com as concepções do PPI, com itinerários formativos estruturados a partir das áreas de 
conhecimento, das áreas de formação técnico-profissionais e também das características dos 
campos de saber e de atuação. 

As competências formam os alicerces da estrutura curricular e seus componentes básicos são 
formados por certificações, unidades de aprendizagem e atividades formativas embasadas 
no ensino, na pesquisa e extensão. As certificações são planejadas para o desenvolvimento 
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de competências em campos específicos do saber e de atuação, organizadas em ciclos de 
formação e constituídas por unidades de aprendizagem.

Conforme as Diretrizes Acadêmicas da Unisul (2011), a universidade, como um espaço 
de produção e circulação de saberes, é a referência da organização curricular, que será 
entendida como um conjunto de itinerários formativos cujas trajetórias decorrentes devem ser 
reconhecidas em suas múltiplas possibilidades.

Durante esse percurso itinerário, o estudante irá se deparar com certificações compostas por 
Unidade de Aprendizagens que estão apoiadas no ensino, na pesquisa e extensão.

Já as atividades de ensino, pesquisa e extensão constituem espaços diversificados, tais como 
oficinas, seminários, grupos de trabalho supervisionado, grupos de estudos e outros. Essas 
atividades propiciam atuações e percursos diferenciados de aprendizagem, facilitando a 
construção do conhecimento.

Cada uma das certificações listadas está organizada em ciclos de formação, que podem ser 
consultados em cada curso de especialização.

Recursos didáticos

Realizado na modalidade de educação a distância, os cursos deste programa contam com os 
seguintes recursos: 

 • Manuais: do curso e do aluno, disponibilizados no Espaço UnisulVirtual de 
Aprendizagem (EVA). 

 • Seminários virtuais: eventos realizados periodicamente, divulgados nos meios de 
comunicação com o aluno. Trata-se de palestras com professores renomados, 
transmitidas pela internet.

 • Sistema Tutorial UnisulVirtual: composto por uma equipe de professores, tutores 
e coordenadores, que acompanhará os estudos durante todo o curso. Leia mais 
informações no Manual do Aluno da Pós-graduação.

 • Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem: plataforma on-line que concentra a maior 
parte das atividades de uma Unidade de Aprendizagem. Compreende conteúdos 
de leitura obrigatória, plano de ensino, webaulas, cronograma e indicações 
para atividades de autoaprendizagem, além de ferramentas que proporcionam 
interação com o sistema tutorial e a turma.

 • Avaliações presenciais e a distância: realizadas para acompanhamento e 
avaliação da aprendizagem dos alunos. 

Veja, a seguir, as informações dos cursos que compõem o Programa de Pós-graduação Lato 
Sensu em Gestão de Tecnologia da Informação.
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1. Curso de especialização em Gerência de Projetos de 
Tecnologia da Informação

1.1  Objetivos do curso

Objetivo geral:

Objetivos específicos:

 • formar profissionais com sólida formação de conteúdos tecnológicos;

 • desenvolver competências e habilidades relacionadas a gerência de TI permitindo 
a otimização da segurança e da qualidade dos processos envolvidos; 

 • formar profissionais que, fazendo uso dos recursos tecnológicos, contribuam e 
sejam capazes de gerar inovações nas empresas por meio da tecnologia, agindo 
como agentes integradores entre as diversas áreas;

 • desenvolver competências e habilidades para que o profissional saiba integrar 
conhecimentos de metodologias nas áreas de gerência, projeto e governança, 
proporcionando melhorias nas soluções oferecidas no processo e na gestão de TI 
para organizações cujo uso da tecnologia seja a atividade meio ou a atividade fim. 

Veja, a seguir, a grade curricular ofertada neste curso e, em seguida, a organização, por 
certificações, das unidades de aprendizagem.

1.2  Grade curricular

A organização curricular do curso apresenta quatro módulos de estudo:

Certificação Nome da 
Certificação Unidade de Aprendizagem N. 

Créd.
Carga 
Horária

Estruturante Qualidade da 
Informação

Business Intelligence 3 45

Gerência de Qualidade de Software 2 30

Métodos e Práticas na Engenharia de Requisitos 2 30

Estruturante Gerência em 
Tecnologia da 
Informação

Fundamentos em Business Process 
Management/Workflow

3 45

PMP - Project Management Professionals (PMBOK) 3 45

Gestão por Competências 2 30

Estruturante Governança em 
Tecnologia da 
Informação

Gerenciamento de Serviços de TI pelo Modelo ITIL 3 45

Governança em Tecnologia da Informação 2 30

Gestão de Segurança 2 30

Específica Metodologia 
da Produção 
Científica

Metodologia da Pesquisa Científica 2 30

Trabalho de Conclusão de Curso 2 30

Carga horária total 390

A seguir, você verá as informações pertinentes a cada certificação: habilidades, competências 
e ementas das unidades de aprendizagem.
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1.2.1   Certificação Qualidade da Informação

Ementas das unidades de aprendizagem:

Business Intelligence
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Informação e decisão nas organizações. Dados, informação 
e conhecimento. Sistemas de Informação nas organizações: sistemas 
transacionais e de apoio à decisão. Arquitetura e componentes de uma 
solução de BI-Business Intelligence. Data Warehouse: motivação, conceitos, 
definição e características. Modelo Dimensional: fatos, dimensões, medidas 
e granularidade. Sistemas ETL: extração limpeza, transformação e carga de 
um modelo dimensional. Área de apresentação: características das técnicas 
analíticas (OLAP) como ferramentas de apresentação e extração de informação.

Gerência de Qualidade de Software
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Normalização, medição e certificação. Gerenciamento da qualidade, 
qualidade de software, garantia da qualidade de software, qualidade do 
produto, qualidade do processo. Apresentação da estrutura, representações e 
os componentes dos modelos CMMI e MPS BR. Resultados da utilização do 
CMMI e do MPS BR.

Métodos e Práticas na Engenharia de Requisitos
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Elicitação de requisitos, análise de fontes de informação e modelagem 
de requisitos. Métodos para análise de requisitos, reuso de requisitos, requisitos 
centrados no usuário, requisitos não funcionais. A qualidade dos requisitos, 
linguagens de especificação de requisitos, gerência de requisitos. 

1.2.2   Certificação Gerência em Tecnologia da Informação

Ementas das unidades de aprendizagem

Gestão por Competências
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Gestão por competências nas organizações. Aspectos individuais 
para o desenvolvimento de competências coletivas. Métodos participativos de 
gestão de pessoas no gerenciamento de equipes.

Fundamentos em Business Process Management/Workflow
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Conceitos de Business Process Management Systems, Workflow 
e Business Process Management. Documentação do processo, a eficiência 
da gerência da informação, métodos, técnicas e documentação no projeto 
de administração do processo de negócio. Projeto de Workflow, desenho de 
processos de workflow, diferenças entre workflow e BPM. 

PMP - Project Management Professionals (PMBOK) 
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.
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Ementa: Apresentação do modelo de certificação PMP, seus requisitos e sua 
aplicação. Gerenciamento de integração e escopo do projeto, gerenciamento 
de tempo e de custo no projeto, gerenciamento de qualidade no projeto. 
Processos do gerenciamento de projetos, contextualização do gerenciamento 
de projetos. Gerenciamento de riscos, gerenciamento de suprimentos e 
contratos. Conceituação de risco, identificação de riscos na gerência de 
projetos. Metodologias para a gerência dos riscos. Taxonomia dos riscos de 
software, práticas de apoio. Gerência contínua do risco, gerência da equipe 
de risco, frameworks para gerência de análise de risco. Gerência de prazos, 
riscos de cronograma. Metodologias para seleção de fornecedores, atributos 
do fornecedor, avaliação do grau de atendimento da solução/fornecedor às 
necessidades funcionais do negócio, custo total da aquisição.

1.2.3   Certificação Governança em Tecnologia da Informação

Ementa das unidades de aprendizagem:

Gerenciamento de Serviços de TI pelo Modelo ITIL
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Tecnologia da Informação orientada a serviços e processos. Visão 
geral e contextualização do framework ITIL. Central de serviços: atividades e 
implementação. Gestão da Configuração. Gestão de Incidentes. Gestão de 
Problemas. Gestão da Mudança. Gestão da Liberação. Gestão da Disponibilidade. 
Gestão da Capacidade. Gestão da Continuidade. Gestão do Nível de Serviços. 
Tecnologias disponíveis para suporte à gestão de serviços de TI.

Gestão de Segurança
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Definições, políticas de segurança, autenticação, criptografia. 
Arquitetura de segurança, procedimentos e serviços de segurança. Auditorias, 
usuários em redes com administração centralizada, acessos e senhas. Vírus, 
downloads, armadilhas, proteção de arquivos, ações em caso de suspeitas.

Governança em Tecnologia da Informação 
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Conceito e função da governança de TI. Processo decisório. As 
decisões críticas de TI. Modelos de governança de TI. Mecanismos para 
implementar governança de TI. Liderança da governança de TI. 

1.2.4   Certificação: Pesquisa e Produção Científica

Ementa das unidades de aprendizagem

Metodologia da Pesquisa Científica
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, 
métodos e técnicas de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. 
Projeto de pesquisa.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.
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Ementa: Estrutura, organização e padrões formais para elaboração e 
apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. Argumentação, coesão e 
coerência em relação à linguagem e ao conteúdo do trabalho de pesquisa. 
Relato e comunicação de pesquisa científica.

2. Curso de especialização em Governança de 
Tecnologia da Informação

2.1  Objetivos do curso

Objetivo geral: 

O curso objetiva capacitar o profissional na análise, avaliação e implementação do 
alinhamento dos recursos da TI aos requisitos do negócio, propiciando ao aluno um 
entendimento e posicionamento consistente em termos de estratégias, controles, padrões e 
técnicas na aplicação das soluções de TI.

Objetivos específicos: 

 • capacitar os profissionais nos fundamentos de governança em TI;

 • apresentar ao futuro profissional métodos e técnicas que permitam a medição e a 
análise de riscos nos projetos implementados;

 • capacitar os profissionais a desenvolver estratégias de segurança e 
implementação de  técnicas seguras;

 • desenvolver no aluno habilidades que permitam a aplicação de modelos de 
governança e auditoria relacionadas a TI;

 • desenvolver competências profissionais no aluno que permitam a ampliação do 
desempenho, a otimização da aplicação de recursos permitindo o suporte das 
melhores decisões alinhando as decisões de TI aos negócios.

Veja, a seguir, a grade curricular ofertada neste curso e, em seguida, a organização, por 
certificações, das unidades de aprendizagem.

2.2  Grade curricular

A organização curricular do curso apresenta quatro módulos de estudo:

Certificação Nome da 
Certificação Unidade de Aprendizagem N. 

Créd.
Carga 
Horária

Estruturante Medição de 
Desempenho

Auditoria na Governança em TI 2 30

Gestão de Riscos em Tecnologia da Informação 2 30

Indicadores de Desempenho [Balanced Scorecard 3 45

continua ...
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Certificação Nome da 
Certificação Unidade de Aprendizagem N. 

Créd.
Carga 
Horária

Estruturante Conformidade 
dos Processos 
em TI

Fundamentos em Business Process 
Management/Workflow

3 45

Gerenciamento de Serviços de Ti Pelo Modelo Cobit 3 45

Gestão de Mudanças 2 30

Estruturante Governança de TI Gerenciamento de Serviços de TI pelo Modelo ITIL 3 45

Governança em Tecnologia da Informação 2 30

Gestão de Segurança 2 30

Específica Metodologia 
da Produção 
Científica

Metodologia da Pesquisa Científica 2 30

Trabalho de Conclusão de Curso 2 30

Carga horária total 390

A seguir, você verá as informações pertinentes a cada certificação: habilidades, competências 
e ementa das unidades de aprendizagem.

2.2.1   Certificação Medição do Desempenho

Ementa das unidades de aprendizagem

Auditoria na Governança em TI
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Fundamentos de auditoria, responsabilidades, o papel da auditoria, 
tipos de auditoria. Padrões e ética na auditoria. Auditoria de processos, 
de sistemas e operacional.  Auditoria no ambiente de negócios, Tipos de 
controle, técnicas de controle e avaliação. Segurança da informação, políticas 
de segurança. Redesenhos de processos, formatação de relatórios finais, 
sumarizados e pontuais de auditoria. 

Gestão de Riscos em Tecnologia da Informação 
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Conceituação de risco, identificação de riscos, origem dos riscos, 
gerência contínua do risco, gerência da equipe de risco, modelos qualitativos 
para gestão de riscos em TI. Gerência de prazos, riscos de cronograma. 
Metodologias para seleção de fornecedores, atributos do fornecedor, 
avaliação do grau de atendimento da solução/fornecedor às necessidades 
funcionais do negócio. Monitoramento e análise crítica dos riscos.

Indicadores de Desempenho [Balanced Scorecard]
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Conceituação e fundamentos do Balanced Scorecard, histórico do 
BSC. As perspectivas do BSC – Financeira, Clientes, Processos Internos e 
Aprendizado e Crescimento. A definição do alinhamento da organização pelo 
BSC. O processo de construção do Balanced Scorecard, o desenvolvimento 
do mapa estratégico, a definição de metas, a identificação de indicadores 
quantitativos e qualitativos. 
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2.2.2   Certificação Governança em Tecnologia da Informação

Ementas das unidades de aprendizagem

Gerenciamento de Serviços de TI pelo Modelo ITIL
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Tecnologia da Informação orientada a serviços e processos. Visão 
geral e contextualização do framework ITIL. Central de serviços: atividades e 
implementação. Gestão da Configuração. Gestão de Incidentes. Gestão de 
Problemas. Gestão da Mudança. Gestão da Liberação. Gestão da Disponibilidade. 
Gestão da Capacidade. Gestão da Continuidade. Gestão do Nível de Serviços. 
Tecnologias disponíveis para suporte à gestão de serviços de TI.

Governança em Tecnologia da Informação 
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Conceito e função da governança de TI. Processo decisório. As 
decisões críticas de TI. Modelos de governança de TI. Mecanismos para 
implementar governança de TI. Liderança da governança de TI. 

Gestão de Segurança
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Definições, políticas de segurança, autenticação, criptografia. 
Arquitetura de segurança, procedimentos e serviços de segurança. Auditorias, 
usuários em redes com administração centralizada, acessos e senhas.  Vírus, 
downloads, armadilhas, proteção de arquivos, ações em caso de suspeitas.

2.2.3   Certificação Conformidade dos Processos em TI

Ementas das unidades de aprendizagem

Fundamentos em Business Process Management/Workflow
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Conceitos de Business Process Management Systems, Workflow 
e Business Process Management. Documentação do processo, a eficiência 
da gerência da informação, métodos, técnicas e documentação no projeto 
de administração do processo de negócio. Projeto de Workflow, desenho de 
processos de workflow, diferenças entre workflow e BPM. 

Gerenciamento de Serviços de TI pelo modelo COBIT
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Visão geral do COBIT, objetivos, estrutura, práticas de controle e 
gerenciamento. O COBIT como apoio na Governança de TI.

Gestão de Mudanças
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Definição de gestão de mudanças. Motivação para a aplicação de 
gestão de mudanças. Objetivos da gestão de mudanças. Tipos de mudanças. 
O processo da gestão de mudanças. Impactos da gestão de mudanças. 
O componente humano na implantação de mudanças em TI. Técnicas no 
processo de mudanças. Melhores práticas no processo de mudanças.  
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2.2.4   Certificação Pesquisa e Produção Científica

Ementa das unidades de aprendizagem

Metodologia da Pesquisa Científica
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, 
métodos e técnicas de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. 
Projeto de pesquisa.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Estrutura, organização e padrões formais para elaboração e 
apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. Argumentação, coesão e 
coerência em relação à linguagem e ao conteúdo do trabalho de pesquisa. 
Relato e comunicação de pesquisa científica.

3. Curso de Especialização em Gestão de Segurança

3.1  Objetivos do curso

Objetivo geral:

Capacitar o profissional a desenvolver, projetar e gerir sistemas de segurança da informação, 
provendo uma visão integrada dos processos de negócio com os processos de gestão de 
segurança da informação, provendo uma efetiva governança de segurança. 

Objetivos específicos:

 • capacitar os profissionais nos fundamentos de governança de segurança;

 • fornecer informações necessárias aos profissionais para desenvolver sistemas de 
segurança da informação;

 • capacitar os profissionais no processo de gestão de riscos de forma que as 
ações de segurança sejam priorizadas e melhor aplicadas;

 • fornecer informações dos processos de forense computacional e as atividades 
relacionadas;

 • capacitar os profissionais a desenvolver estratégias de segurança e implementar 
técnicas seguras;

 • fornecer informações sobre os aspectos legais que envolvem a segurança da 
informação.

Veja, a seguir, a grade curricular ofertada neste curso e, em seguida, a organização, por 
certificações, das unidades de aprendizagem.



16

Universidade do Sul de Santa Catarina  

3.2  Grade curricular

A organização curricular do curso apresenta quatro módulos de estudo:

Certificação Nome da 
Certificação Unidade de Aprendizagem N. 

Créditos
Carga 
Horária

Estruturante Gestão de 
Riscos

Gestão de Continuidade do Negócio 2 30

Gestão de Risco de Segurança da Informação 3 45

Tratamento de Incidente de Segurança da 
Informação

2 30

Estruturante Governança de 
Segurança

Governança e Gestão da Segurança de 
Informação

3 45

PMP - Project Management Professionals (PMBOK) 3 45

Políticas e Procedimentos de Segurança da 
Informação

2 30

Estruturante Análise de 
Segurança da 
Informação

Auditoria de Segurança da Informação 2 30

Forense Computacional 2 30

Gerenciamento de Serviços de TI pelo Modelo ITIL 3 45

Específica Pesquisa e 
Produção 
Científica

Metodologia da Pesquisa Científica 2 30

Trabalho de Conclusão de Curso 2 30

Carga horária total 390

A seguir, você verá as informações pertinentes a cada certificação: habilidades, 
competências e ementa das unidades de aprendizagem.

3.2.1   Certificação Governança de Segurança

Ementa das unidades de aprendizagem

Governança e Gestão da Segurança de Informação
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Governança Corporativa. Governança de Tecnologia da Informação. 
Governança da Segurança da Informação. Benefícios da Governança da 
Segurança da Informação. Modelo de processos PDCA. Requisitos do SGSI. 
Sistema de gestão de segurança da informação. Responsabilidades da 
direção. Análise crítica e melhoria do SGSI.

Políticas e Procedimentos de Segurança da Informação
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Políticas de segurança. Importância do uso de políticas de 
segurança. Flexibilização das políticas de segurança. Desenvolvimento de 
políticas e procedimentos. Organização da segurança da informação. Gestão 
de ativos. Segurança de recursos humanos, física, das comunicações. 
Controle de acesso. Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas; 
conformidade.
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PMP - Project Management Professionals (PMBOK)
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Apresentação do modelo de certificação PMP, seus requisitos e sua 
aplicação. Gerenciamento de integração e escopo do projeto, gerenciamento 
de tempo e de custo no projeto, gerenciamento de qualidade no projeto. 
Processos do gerenciamento de projetos, contextualização do gerenciamento 
de projetos. Gerenciamento de riscos, gerenciamento de suprimentos e 
contratos. Conceituação de risco, identificação de riscos na gerência de 
projetos. Metodologias para a gerência dos riscos. Taxonomia dos riscos de 
software, práticas de apoio. Gerência contínua do risco, gerência da equipe 
de risco, frameworks para gerência de análise de risco. Gerência de prazos, 
riscos de cronograma. Metodologias para seleção de fornecedores, atributos 
do fornecedor, avaliação do grau de atendimento da solução/fornecedor às 
necessidades funcionais do negócio, custo total da aquisição. 

3.2.2   Certificação Gestão de Riscos

Ementa das unidades de aprendizagem

Gestão de Risco de Segurança da Informação
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Processo de gestão de risco. Definir contexto de risco. Análise e 
avaliação do risco. Tratamento do risco e aceitação do risco. Comunicação do 
risco. Monitoramento e análise crítica dos riscos.

Gestão de Continuidade do Negócio
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Fundamentos de continuidade de negócios. Estratégia de 
continuidade de negócios. Desenvolvimento de planos de contingência de TI. 
Plano de continuidade de negócios. Plano de recuperação de desastre.

Tratamento de Incidente de Segurança da Informação
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Fundamentos sobre incidente de segurança. Estratégia para 
organizar o processo de tratamento de incidente de segurança. Tratando 
incidentes de segurança (preparação; detecção e análise; contenção, evitar e 
erradicar; ações pós incidente). Análises de tipos de incidentes de segurança

3.2.3   Certificação Análise de Segurança da Informação

Ementa das unidades de aprendizagem

Gerenciamento de Serviços de TI pelo Modelo ITIL
Carga horária: 45 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Tecnologia da Informação orientada a serviços e processos. Visão 
geral e contextualização do framework ITIL. Central de serviços: atividades e 
implementação. Gestão da Configuração. Gestão de Incidentes. Gestão de 
Problemas. Gestão da Mudança. Gestão da Liberação. Gestão da Disponibilidade. 
Gestão da Capacidade. Gestão da Continuidade. Gestão do Nível de Serviços. 
Tecnologias disponíveis para suporte à gestão de serviços de TI.
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Auditoria de Segurança da Informação
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Estratégias de auditoria computacional. Execução de auditoria 
computacional em ambientes corporativos.

Forense Computacional
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Fundamentos sobre forense computacional. Visão estratégica da 
forense. Levantamento de informações, coleta e tratamento de evidências. 
Análise de resultados. Pré-requisitos para realização da forense computacional.

3.2.4   Certificação Pesquisa e Produção Científica

Ementa das unidades de aprendizagem

Metodologia da Pesquisa Científica
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, 
métodos e técnicas de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. 
Projeto de pesquisa.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
Carga horária: 30 horas. Base de notas: 7,0.

Ementa: Estrutura, organização e padrões formais para elaboração e 
apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. Argumentação, coesão e 
coerência em relação à linguagem e ao conteúdo do trabalho de pesquisa. 
Relato e comunicação de pesquisa científica.

Avaliação da aprendizagem

Nos cursos do programa, em acordo com o PPI (UNISUL, 2010), pressupõe-se que os 
processos de avaliação abrangem a investigação de conhecimentos, a regulagem de 
processos, a autoavaliação, com o objetivo de possibilitar a intervenção necessária no 
decorrer do processo de aprendizagem, rever critérios e estabelecer padrões de excelência 
para o ensino, a pesquisa e a extensão.

Entende-se que a processualidade da avaliação acontece no decorrer das diversas atividades 
formativas e nos diversos ambientes de aprendizagem (presencial ou virtual). É no decorrer 
desse processo que o professor faz diagnósticos, identifica eventuais dificuldades na 
aprendizagem e busca estratégias para saná-las. 

As atividades de avaliação têm, ainda, o objetivo de atribuir notas ao desempenho do 
estudante. Nos cursos do programa será obrigatória a realização das seguintes atividades de 
avaliação da aprendizagem por Unidade de Aprendizagem e/ou Certificação:
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 • Avaliação a distância (AD): no decorrer do período de oferta das unidades de 
aprendizagem estarão disponibilizadas por meio digital, no Espaço UnisulVirtual 
de Aprendizagem. Poderão ser atividades individuais, fóruns de discussão, 
atividades em grupo, pesquisas etc. 

 • Avaliação presencial (AP): para cada Unidade de Aprendizagem e/ou 
Certificação, será realizada uma avaliação presencial por escrito, sem consulta, 
nos polos de apoio presencial. 

Atendendo ao que preceitua a legislação sobre a avaliação em cursos de pós-graduação, o 
aproveitamento do estudante em cada Unidade de Aprendizagem é expresso em conceitos 
equivalentes a intervalos de notas numéricas, conforme descrito a seguir:

Conceito Média

A – Excelente 9 a 10

B – Bom 8 a 8,9

C – Regular 7 a 7,9

R – Reprovado 0 a 6,9

Para obter aprovação em cada Unidade de Aprendizagem, o estudante deverá obter conceito 
final igual ou superior a “C”. Considerando se tratar de curso na modalidade a distância, cuja 
obrigatoriedade de 75% de frequência não é necessária, exigir-se-á para a aprovação nas 
Unidades de Aprendizagem do presente curso 100% de frequência nas avaliações presenciais. 

Conforme Resolução CÂM-GES UNISUL n. 163/2008, o estudante reprovado deverá 
matricular-se novamente na mesma Unidade de Aprendizagem ou, caso esta não seja 
oferecida no período desejado, será facultada a sua realização em outro curso lato sensu, 
desde que apresente, no mínimo, o mesmo número de créditos e conteúdo equivalente, seja 
requerido à Coordenação de Curso o aproveitamento de estudos, observado o tempo máximo 
de conclusão do curso. Ainda conforme a Resolução CÂM-GES UNISUL n. 163/2008, fica 
ressalvada a possibilidade de obtenção de vaga em disciplina ou Unidade de Aprendizagem, 
em mesmo curso lato sensu reeditado, a ex-estudantes que tenham abandonado o curso ou 
dele desistido, mediante requerimento de retorno, com aproveitamento integral de estudos de 
disciplina ou Unidade de Aprendizagem realizadas, respeitados os critérios de equivalência 
explicitados no projeto pedagógico do curso, condicionado à existência de vaga e observado 
o prazo máximo de conclusão do curso.

Será considerado aprovado no curso e com direito ao certificado de conclusão o estudante 
que satisfizer, concomitantemente, as seguintes condições:

a. aprovação em todas as Unidade de Aprendizagem; 

b. aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso.
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Trabalho de Conclusão de Curso 

1. Orientações específicas para os cursos de Gerência em Projetos de 
Tecnologia da Informação e Governança em Tecnologia da Informação

Os estudantes deverão elaborar uma pesquisa científica, sendo que seus resultados deverão 
ser apresentados em um artigo monográfico, a ser elaborado individualmente, em uma das 
seguintes linhas de pesquisa:

1. Governança em TI;

2. Segurança em TI;

3. Gerência e Qualidade de Projetos;

4. Modelagem de Negócios e Gerência de Processos de Negócios.

Governança em TI: a área de pesquisa que trata de assuntos de governança deve abranger 
o desenvolvimento em gestão e inovação estratégia focando processos decisórios em TI, 
liderança de governança em TI, frameworks, modelos, metodologias e técnicas avançadas, 
tais como: COBIT® (Control Objectives for information and Related Technology), e ITIL® 
(Information Technology Infrastructure Library). Esta abrangência repercute nos assuntos 
tratados nas Unidades de Aprendizagem Gerenciamento de Serviços de TI pelo Modelo ITIL e 
Governança em TI.

Segurança em TI: a linha de pesquisa segurança em TI procura a abordagem de segurança 
relacionada a Unidade de Aprendizagem Gestão de Segurança. Abrangem a área de pesquisa 
questões relacionadas a políticas de segurança, criptografia, arquitetura de segurança, 
auditorias, proteção dos recursos de TI.

Gerência e Qualidade de Projetos: a linha de pesquisa deve abranger os conceitos 
relacionados a todas as etapas de um desenvolvimento de software baseado em conceitos 
de qualidade do processo e da gerência eficiente deste processo. Esta abrangência repercute 
nos assuntos tratados nas Unidades de Aprendizagem de Métodos e Práticas na Engenharia 
de Requisitos, PMP - Project Management Professionals (PMBOK) e Gerência de Qualidade de 
Software – CMMI e MPSBR.

Modelagem de Negócios e Gerência de Processos de Negócios: a linha de pesquisa deve 
abranger a vasta área relacionada a modelagem de negócios, processos de negócio, Business 
Process Management Systems, Workflow e Business Process Management, a informação 
e decisão nas organizações, os sistemas de informação nas organizações e de tomada 
de decisão compreendendo o domínio do datawarehouse e datamining. Esta abrangência 
repercute nos assuntos tratados nas Unidades de Aprendizagem Fundamentos em Business 
Process Management/Workflow e Business Inteligence. 
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2. Orientações específicas para o curso de Gestão da Segurança

Os estudantes deverão elaborar uma pesquisa científica, sendo que seus resultados deverão ser 
apresentados em um artigo, a ser elaborado individualmente, em uma das seguintes linhas de pesquisa:

1. Governança e Gestão de Segurança da Informação: deverá buscar desenvolver 
mecanismos de governança de segurança da informação e fazer uso do 
processo de gestão de riscos de segurança para que possa manter os riscos 
dentro de níveis considerados aceitáveis pela organização.

2. Auditoria de Segurança da Informação: desenvolver planos e/ou trilhas de 
auditoria de segurança da informação para as organizações.

3. Forense computacional: desenvolver diretrizes e/ou planos para executar forense 
computacional em sistemas computacionais das organizações.

4. Gestão de Continuidade de Negócios: prover soluções de continuidade de negócios 
em conformidade com as necessidades dos processos de negócio da organização.

5. Tratamento de Incidentes da Segurança da Informação: estabelecer planos de 
tratamento de incidentes de segurança da informação com o objetivo de mitigar 
os danos que possam ocorrer na organização.

Aproveitamento de Unidades de 
Aprendizagem

Os estudantes poderão convalidar Unidades de Aprendizagem ou disciplinas cursadas em 
outras instituições ou na própria Unisul, desde que realizadas em cursos de mesmo nível. O 
aproveitamento de estudos realizados em cursos de outras instituições deverá respeitar o limite 
de oito créditos. Para o aproveitamento de estudos em Unidades de Aprendizagem realizadas 
em cursos pertencentes a um dos programas da UnisulVirtual não há limite de créditos. Em 
ambos os casos é preciso obedecer aos seguintes critérios para ser efetuada a equivalência: 
número compatível de créditos; carga horária correspondente; similaridade dos conteúdos.

Certificação

Para obter a certificação, é necessário concluir, com aprovação, todos os créditos nas 
Unidades de Aprendizagem dos respectivos módulos e ter aprovado o trabalho de conclusão 
de curso. Dessa forma, o estudante receberá o certificado de especialista na área do curso.
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico

Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação 
> Solicitar Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – 
Palhoça/SC.

Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)

Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 
20h e aos sábados das 8h às 12

Coordenação do Programa

Profa. Vera Rejane Niedersberg Schuhmacher

E-mail: <vera.schuhmacher@unisul.br>

Equipe de Tutoria

E-mail: tutoriavirtual@unisul.br 

Correio Postal

UnisulVirtual - Educação Superior a Distância 

Avenida Pedra Branca, 25

Bairro: Cidade Universitária Pedra Branca

Palhoça – SC

CEP: 88137-900

http://minha.unisul.br
mailto:vera.schuhmacher%40unisul.br?subject=
mailto:tutoriavirtual%40unisul.br?subject=
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